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 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 1 أ/ عمرو المغربي

 

  

 
ٌ
 فعلية

ٌ
  جملة

ٌ
 اسمية

ٌ
 جملة

............................... ............................... 

............................... ............................... 

 (1تقييم نهائي )

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:)أ(  

 

  .ذهب ............ إىل الحقل مبكًرا 

  .فاز  ............ بالمركز األول 

  .رحيمات ............ 

  ............ .يحبون الرياضة 

 

 العامِل( –العامُل  –)العامَل 

 ِ
ن نَ  –)الالعَبي  ( –الالعِبي 

َ
 الالعبون

 
ُ
( –الطبيباِت  –)الطبيبات

َ
 الطبيبات

 األطفاَل( –األطفاُل  –)األطفاِل 

 
 صنف الجمل اآلتية إلى جمل اسمية وجمل فعلية، ثم امأل الجدول:  )ب( 

 

 يذاكر الطفل دروسه.  -1

 

 الفالح يزرع األرض.  -2

 يطيع االبن والديه.  -4 األوالد يلعبون الكرة.  -3 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 2 أ/ عمرو المغربي

 

 

 

 

 

  

  الفاعلُ 
ُ
 رفِعهِ  نوعه

ُ
 عالمة

................... ................... ................... 

................... ................... ................... 

................... ................... ................... 

 ل بما هو مطلوب بين القوسين:)ج( أكم 

 
   . ن  ........... معلم متمي 

   ........... المهندس 

   .معلمون ........... 

   .تلميذتان مجتهدتان ........... 

 

 )ضمي  غائب(

، واضبطه(  )خير

 )ضمي  متكلم(

 )ضمي  مخاطب(

 

 )د( حدد الفاعل، ثم بين نوعه، وعالمة رفعه: 

 
 شرح المعلم الدرس.   -1

 رسم التلميذان لوحة جميلة.   -2

 دافع الجنود عن الوطن.   -3

 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 3 أ/ عمرو المغربي

 

  ص

 (2تقييم نهائي )

 :)أ( أكمل بما هو مطلوب بين القوسين 

 
  سماء صافية ............ . 

  ضباط مخلصون ............ . 

 ن ماهران............ العبا . 

   ............ الطبيبات . 

   .الصدق ............ الصفات الحسنة 

 

 (اسم إشارة)

 (ضمي  مخاطب)

 ضمي  غائب()

 ()خير مناسب مع الضبط

 )حرف جر(

 صوب ما تحته خط في الجمل التالية:  )ب( 

 

 أسد قوي.  هذه -1

 

 ...................... ... 

ن  – 2  .........................  مخلصان.  العاملي 

 .........................  جديدان.  األقالم – 3

ن الشجرتان  – 4  .........................  . عاليتي 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 4 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 الجملة المبتدأ نوعه عالمة رفعه

 الرياضة مفيدة. ............. ............. .............

 األجواء معتدلة. ............. ............. .............

 الكتابان جديدان. ............. ............. .............

 الروايات ممتعة. ............. ............. .............

 النعامتان سريعتان. ............. ............. .............

 استخرج المبتدأ من الجمل التالية ثم بين نوعه، وعالمة رفعه:  )ج( 

 

 ن الصورة بجملة فعلية مرة وبجملة اسمية مرة أخرى: عبر ع )د( 

 

 .........................  جملة اسمية

 .........................  فعليةجملة 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 5 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 (3تقييم نهائي )

 :( أكمل بما هو مطلوب بين القوسينب) 

 

 ي الغ
ن
 ابة. ............ الفيل ف

 مهندسات بارعات ............ . 

  .أعطيت القلم ............ مريم 

  ............ .  .سيارتان جميلتان 

 (فعل مضارع)

 ضمي  غائب()

 حرف جر()

 (اسم إشارة)

 :)أ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين وضعها في مكانها المناسب من الفقرة 

 

 هو( –احرص  -بــــــ  –مفيد  –تعمل  –)ذلك 

" التعليم .........، فـــــ ......... يرفع من شأن األمم، ومن أجل ......... 

ن أبنائها، فـــــ ......... عىل  ه بي  تهتم به البالد، و ......... عىل نشر

 .........ـــــه" التعليم وتمسك



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 6 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 الجملة المبتدأ الخبر عالرفعالمة 

 الطالبات متعاونات. ............. ............. .............

 الحاكمان عادالن. ............. ............. .............

 الكتاب صديق. ............. ............. .............

 ة.الحقائب ثقيل ............. ............. .............

 :حدد المبتدأ والخبر مبيًنا عالمة رفعهما( ج) 

 

 : صوب ما تحته خط فيما يلي ()د 

 

ي المطار.  الطائرتان – 1
ن
 واقفات ف

 

 ......................... 

 .........................  . ذكيان علماءنحن  – 2

ة.   هؤالء – 3  .........................  كرات كبي 

ن  – 4  .........................  . ماهران السباحي 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 7 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 الجملة الخبر نوعه رفعهعالمة 

 الوالدان مهذبان. ............. ............. .............

 المصابيح موفرة للكهرباء. ............. ............. .............

 الضيوف سعداء. ............. ............. .............

 البنات بارعات. ............. ............. .............

 الجنود شجعان. ............. ............. .............

 (4تقييم نهائي )

 ثم بين نوعه، وعالمة رفعه:  الخبراستخرج  (أ) 

 

 :مل بما هو مطلوب بين القوسين( أكب) 

 

  .رائعتان ............ 

  ............ 
ُ
 الثياب

  .صديقان متعاونان ............ 

  ............ .  .مواطنون مخلصون 

 (مبتدأ)

 خير مناسب مع الضبط()

 اسم إشارة()

 (ضمي  غائب)



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 8 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

، واإلخالص  الصدِق "  ن  من صفات المؤمني 
َ
 ـهمالنجاح، وبــــ طريق

ي 
ن
ي حياته، ويتفوق ف

ن
ام  يسعد اإلنسان ف ن عمله. وعىل الجميع االلي 

ي يصبح النجاح سهل المنال" هؤالءبــــ
، حت  ن  الصفتي 

 : صوب ما تحته خط فيما يلي ()د 

 

 ............... 

 عبر عن الصورة بجملة فعلية مرة وبجملة اسمية مرة أخرى:  (هـ) 

 

 .........................  جملة اسمية

 .........................  فعليةجملة 

 : الية إلى جملة فعليةحول الجملة االسمية الت ()ج 

 

ة .  أمي   .........................  تحب الخي 

 ...............  ...............  ............... 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 9 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 (5تقييم نهائي )

 : اضبط الحرف األخير للكلمات التى تحتها خط  (أ) 

 
 جميلة.  الزهرة 

  ي المسابقة.  األصدقاءشارك
ن
 ف

  رحيماتاألمهات . 

 .............................. 

 .............................. 

 .............................. 

 : ضع دائرة حول المثني فيما يلى (ب) 

 
  صديقان.  –ينجحان  –عثمان 

  ميادين.  –شارعان  –تفوزين 

  يخططان.  –امتحان  –مصريتان 

 : رتب الكلمات؛ لتكون جملة اسمية مرة وجملة فعلية مرة أخرى (ج) 

 

جملة 

 اسمية
جملة  ...... ................ 

 فعلية
 ........ ............... 

 يلعب( –الكرة  –) الطفل 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 10 أ/ عمرو المغربي

 

 

 

  

 تلميذ مجتهد، يحب قريته ويفتخر بها أمام جميع األصدقاء" أحمد "

 : لى مؤنثأكمل مكان النقاط؛ لتحويل المذكر إ ()د 

 

 ......... مجتهدة، .......... قريتها، و.......... بها أمام جميع األصدقاء" سعاد "

 أكمل بعالمة اإلعراب الصحيحة : ()هـ 

 

 "المتعاونون ال يعرفون المستحيل" أ ( 

 مبتدأ وعالمة رفعه  ................ "المتعاونون" كلمة       

 "األصدقاء أمناء" ب ( 

 خير مرفوع وعالمة رفعه ................ "أمناء" كلمة         

 "تخدم المصريات الوطن" ج( 

 فاعل وعالمة رفعه  ................ "المصريات" كلمة       

 "الممرضتان رحيمتان" د ( 

  مرفوع وعالمة رفعه ................ خير "رحيمتان" كلمة         



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 11 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 (6تقييم نهائي )

 : أكمل كل جملة مما يلي بكلمة من القائمة (أ) 

 

 هن

 هاتان

 هؤالء

 نحن

 هذه

  .تالميذ مهذبون ............. 

  .أشجار عالية ............. 

  .قصتان مفيدتان ............. 

  .طبيبات بارعات ............. 

  .نحب القراءة ............. 

 :( أكمل بما هو مطلوب بين القوسينب) 

 

  .التلميذ الدرس ............ 

  .فاز  ............ بالجائزة 

  .مجدات ............ 

  ن ............ الالعبو . . 

 (عل ماضف)

 (مثتن )

 مبتدأ()

 (خير )



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 12 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 :بين القوسين اختر اإلجابة الصحيحة مما( ج) 

 

  رفعه ........... فاعل عالمة "التلميذ" المجتهد" كلمة التلميذ "تفوق 

 "مبتدأ عالمة رفعه ........... "الصادقون" محبوبون" كلمة  الصادقون 

   فاعل عالمة رفعه ........... "الطيور" فوق األشجار" كلمة الطيور "تطي 

  خير عالمة رفعه ........... "واسعتان" " كلمة واسعتان"الحديقتان 

 

 الواو( –الضمة  –) األلف 

 مرة أخرى:  فعليةمرة وبجملة  اسميةعبر عن الصورة بجملة  (د) 

 

 .........................  جملة اسمية

 .........................  فعليةجملة 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 13 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

، و "خلق هللا لإلنسان  ن ا  جعلعيني 
ً
له لسان

، وأمره بفعل  ن " عنوالبعد  الخي  وشفتي   الشر

 : حدد نوع الكلمات التي تحتها خط في الفقرة ()أ 

 

: ...............  جعل: ...............   عن: ...............  الخي 

 (7تقييم نهائي )

 : حول الجمل التالية من المذكر إلى المؤنث والعكس ()ب 

 

 هذه تلميذة مهذبة.  – 1

 

 ......................... 

 .........................  هذا عامل نشيط.  – 2

 ................ .........  . يحب المثقف القراءة – 3

 .........................  تهتم األم باألبناء.  – 4



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 14 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 صوب ما تحته خط في الجمل التالية:  (ج) 

 

ن الجنديان  – 1  . مخلصي 

 

 ......................... 

ن  – 2  .........................  نشيطون.  الفالحي 

ن العاملون  – 3  .........................  . متعبي 

 .........................  رحيمان.  الوالدين – 4

 :بين القوسين اختر اإلجابة الصحيحة مما( د) 

 

  عرب ........... " واسعان"" كلمة واسعان"الشارعان
ُ
 ت

  عرب ......... " الجمل"الجوع" كلمة  الجمل"يتحمل
ُ
 .. ت

 "عرب ........... " المعلم"يعلم التالميذ" كلمة  المعلم
ُ
 ت

 "م م"الناس قواعد المرور " كلمة  يحي   فعل ........... " يحي 

 

( –مبتدأ  –)خير 
ً
 فاعال

( –مبتدأ  –)خير 
ً
 فاعال

( –مبتدأ  –)خير 
ً
 فاعال

 (أمر – مضارع – ماض)



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 15 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

طِة  رجلَ " يحرس  هملألمن والنظام، ف حافظ  الشر

ن  ، فيعيش الناس آمني  ن  "البالد من خطر العابثي 

 : صوب ماتحته خط  ()أ 

 

 ...............  .. .............  ............... 

 (8تقييم نهائي )

 : حدد عالمة رفع ما تحته خط، مبيًنا السبب (ب) 

 
ن الفقراء  – 1  . مساكي 

 

 ......... ................ 

 .........................  خصبة.  األرض – 2

 .........................  مهذبتان.  الفتاتان – 3

 .........................  . عادالت القاضيات  – 4

 .........................  محبوبان.  الصادقان – 5



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 16 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 :( أكمل بما هو مطلوب بين القوسينج) 

 
  .قصص نافعة ............ 

  .جنود مخلصون ............ 

  .أمهات رحيمات ............ 

 (اسم إشارة)

 ضمي  متكلم()

 (ضمي  مخاطب)

 :بما هو مطلوب بين القوسين أجب (د) 

 
  .ي البحر

ن
 رمـى الصياد الشبكة ف

 

  .ي المباراة
ن
 الالعب فاز ف

 (حول الجملة الفعلية السمية)

 

 (لة االسمية لفعليةحول الجم)

 ......................... 

 ......................... 

 و( –غاية  –عىل  –هذا  –)يصل 

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين وضعها في الفقرة ()هـ 

 

"النجاح ........ عظيمة يسىع إليها اإلنسان، حيث يدخل الشور ....... قلبه، 

ي 
ن
ي عمله. ...... يؤثر ف

ن
ا. و ........ النجاح ال ...... إليه إال الُمخلص ف ً ا كبي  ً   حياته تأثي 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 17 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 (9تقييم نهائي )

 : حول الجملة االسمية إلى جملة فعلية، والجملة الفعلية إلى جملة اسمية  ()أ 

 

ي الفضاء.  – 1
ن
 تطي  الطيور ف

 

 ......................... 

ي الغابة.  – 2
ن
 .........................  األسد يعيش ف

 .........................  الفالح يحرث األرض.  – 3

 .........................  يتقدم الوطن بالعمل.  – 4

 :أمام كل جملةبما هو مطلوب  أجب (ب) 

 

  .يرفع ............ شأن صاحبه 

  ............. المهندسان 

 ابان مفيدان. ............ كت 

  .بارعون ............ 

 (اسم مفرد)

 خير مناسب()

 (اسم إشارة)

 )جمع مذكر سالم(



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 18 أ/ عمرو المغربي

 

 

 

  

 الجملة ىالمثن الجمع

 الصديق مخلص. ............. .............

 السيارة مسرعة. ............. .............

 المعلمة مخلصة. ............. .............

 : ضع دائرة حول جمع المذكر فيما يلى (ج) 

 

  بونيذه –المسلمون  –الفنون . 

  ن  العاملون.  –الميدان  –المساكي 

 : ثنِّ، واجمع ما يلي  (د) 

 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 19 أ/ عمرو المغربي

 

 

 

  

 الجملة الخبر نوعه

 يكافح الجندي من أجل وطنه. ............. .............

 ى المرض.صبرت األم عل ............. .............

 انتظر أخاك. ............. .............

 رأي الحارس اللص. ............. .............

 : كل جملة مما يليصوب ما تحته خط في  (أ) 

 
 . طويلالطريقان  – 1

 

 ......................... 

وناألمهات  – 2 ن  .........................  . متمي 

ن  – 3  .........................  مهذبون.  أني 

ة.  هؤالء – 4  .........................  قصص قصي 

 (10)تقييم نهائي 

 .........................  مؤمنات.  هم – 5

 : ميز الفعل، واذكر نوعه فيما يأتي (ب) 

 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 20 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 :ل جملةأمام كبما هو مطلوب  أكمل (ج) 

 
  .رجال أقوياء ............ 

  .فتيات صالحات ............. 

  .رائعتان ............ 

 (كلمضمي  مت)

 اسم إشارة ()

 (مثتن مؤنث)

 :أمام كل جملةبما هو مطلوب  أكمل (ج) 

 
  ن   الفاكهة. هذه بساتي 

  .هذه سائحة أمينة 

 (حدد نوع الجمع)

 اجعل الجملة للجمع()

 : ، واذكر نوعهاعبر عن الصورة بجملة  (هـ) 

 

 .........................  الجملة

 ........... .......  نوعها

 ......................... 

 ......................... 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 21 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 (11تقييم نهائي )

 :بين القوسين اختر اإلجابة الصحيحة مما)أ(  

 

  سبيل التقدم ............ . 

  يهتم ............ بالطفل . 

 متعاونون ............ . 

   ............ الفقراء.  . تساعد 

 (العلَم  -العلُم  –العلِم )

نَ )   –المسئولي 
َ
ِ  -المسئولون

ن  (المسئولي 

  –ميِذ التال )
َ
( -التالميذ

ُ
 التالميذ

 
ُ
  -التلميذاِت  –)التلميذات

َ
 (التلميذات

 :بين القوسين أكمل بما هو مطلوب( ب) 

 

 األهرامات ............  . بتن

  النادي............ ذهب األوالد . 

  ............آثار عظيمة . 

  ............ . ساطعة . 

 )جمع مذكر سالم(

 )حرف جر(

 اسم إشارة ()

 مبتدأ ، واضبطه()



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 22 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 الجمل الفاعل عالمة إعرابه

 يحب األطفال العيد. ............. .............

 ص.يشرح المعلمون بإخال ............. .............

 األول. يذان على المركزمالتل حصل ............. .............

 : صوب ما تحته خط في الجمل اآلتية ()ج 

 

 أصدقاء السوء.  منابتعد  – 1

 

 ......................... 

 .........................  الطفل محبوب.  هذه – 2

 قرأ  – 3
َ
 .........................  القصة.  التلميذ

نَ فاز  – 4  .........................  بالجائزة.  المتفوقي 

 : حدد الفاعل وعالمة إعرابه في الجمل اآلتية ()د 

 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 23 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 : ة مما يليكل جملصوب ما تحته خط في  (أ) 

 
 . عاملونالرجالن  – 1

 

 .................... ..... 

 .........................  للقراءة.   محبونهن  – 2

 .........................  صابرون.  المؤمنات – 3

 .........................  طفالن ذكيان.  هاتان – 4

 (12)تقييم نهائي 

 .........................  . فازاتالمجدون  – 5

 :بين القوسين اختر اإلجابة الصحيحة مما( ب) 

 
 "اتحته خط ............ فائزتان" م لمتسابقتانا 

  "عالية" ماتحته خط جمع ............  األصوات 

 "ي الطاعة" )نجاة( اسم وعالمته ............  نجاة
ن
 المؤمن ف

 

  .............طبيبان ماهران . 

  ............. عاليةأشجار . 

 مثتن مؤنث( –مثتن مذكر  –)جمع 

( –مؤنث  –)مذكر   تكسي 

 

 (التنوين -التاء المربوطة  –ل( أ) دخول)

 (هن -هم  –هما )

 (هذا -هذه  –هؤالء )

 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 24 أ/ عمرو المغربي

 

 

 

  
 :أمام كل جملةبما هو مطلوب  أكمل (ج) 

 

 :بين القوسينبما هو مطلوب  جبأ (ج) 

 
  يا جندي ، اصير . 

  .  هذا باب كبي 

 (االسم وعالمتهحدد )

 اجعل الجملة للجمع()

 : وي على حرف، واذكر نوع الحرفتبجملة تحعبر  (هـ) 

 

 ........... .......  نوع الحرف .. .... .......................  الجملة

  .أمينان ............ 

  .مفتوحة ............. 

  .فتاة عاقلة ............ 

 (مثتن )

()  جمع تكسي 

 (ضمي  غائب)



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 25 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 : كل جملة مما يليصوب ما تحته خط في  (أ) 

 
 المعلمة متعاونة.  هذا  – 1

 

 ......................... 

نَ تعاون  –2 ي أثناء المباراة الالعبي 
ن
 .........................  ف

 .........................  . تالميذ مجتهدون أنتما  – 3

 .........................  . المريض الطبيَب عالج  – 4

 (13)تقييم نهائي 

 :بين القوسين أكمل بما هو مطلوب( ب) 

 

  عالم مشهور ............ . 

   مني ............ . 

 عامالن ماهران ............ . 

  ............ .  .أمهات مثاليات 

 اسم إشارة () 

 )مبتدأ ، واضبطه(

  )ضمي  غائب(

 )ضمي  مخاطب(

 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 26 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 الجملة نوع الجملة الركن األول الركن الثاني

 ساعدت الفتاة أمها. ............. ............. .............

 الطفل محب للقراءة. ............. ............. .............

............. ............. ............. 
يغرد العصفور فوق 

 الشجرة.

 :بين القوسين اختر اإلجابة الصحيحة مما( ج) 

 
ت المعلمات إىل المدسة"   "حضن

 مؤنث سالم( –مذكر سالم  –)تكسي     ................  جمع"المعلمات" كلمة   

 "ذهب المهندسان إىل المصنع"

 (الواو -األلف  –الضمة )   . فاعل مرفوع وعالمة رفعه ....... " المهندسان " كلمة   

 "الفالحون نشيطون"

 (الواو -األلف  –الضمة )   . المة رفعه ....... مبتدأ مرفوع وع" الفالحون"كلمة   

 "تعاون األطفال عىل مساعدة الفقراء"

( - مؤنث سالم –مذكر سالم )   ................  جمع"  األطفال" كلمة     تكسي 

 
 : ميز نوع الجمل اآلتية مبيًنا ركنيها (ب) 

 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 27 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 : كل جملة صوب ما تحته خط في  (أ) 

 
 . كتب نافعة  هؤالء – 1

 

 ......................... 

 .........................  عمال بارعون.  هما –2

 .........................  . نابغون العالمان – 3

 .........................  . مجدون العامالت – 4

 (14)تقييم نهائي 

 :بين القوسين جابة الصحيحة ممااختر اإل( ب) 

 
  المهندسات ............. 

 " ي
ي عادل" كلمة  القاضن

 ............. المته اسم وعالقاضن

  ............تلميذات مهذبات . 

 "بجد" ماتحته خط فعل ..................  اعمل 

  ثم"جهزت الطعام  " ي
 حرف ......... )ثم( قدمته ألصدقائ 

 ( ماهرون -ماهرات  –ماهرون ) 

 (النداء -ل( أدخول) –التنوين )

 ( هي  -هن  –هم )

 (أمر -مضارع  –ماٍض )

ي 
 عطف( –جر  –)نفن

 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 28 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 :بين القوسين أكمل بما هو مطلوب( ب) 

 
  ............فتاة ذكية . 

  . ...........صديقان مخلصان . 

  الرسامون ............ . 

  كرة القدم  . ..... ...... أحب السباحة . 

 اسم إشارة () 

 )ضمي  مخاطب(

  (جمع مذكر سالم) 

 (حرف عطف)

 
 :بين القوسينبما هو مطلوب  اجب (ج) 

 
  .ي مبكًرا  عاد أئر

  .هذه طالب مجتهد  

ي الجملة)
ن
 (حدد نوع الفعل ف

 (صوب الخطأ النحوي)

  عن الصورة بجملة فعلية، ثم اذكر نوع الفعل.عبر  (هـ) 

 

 .. .... .......................  الجملة

 ........... .......  الفعلنوع 



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 29 أ/ عمرو المغربي

 

 

  

 (15تقييم نهائي )

 :بما هو مطلوب بين القوسين جبأ( ب) 

 
  ............ .تفاحتان لذيذتان 

  ............أصدقاء متعاونون . 

  ............ترسمان لوحة جميلة . 

  العامالت ............ . . 

  ............ . .  .متحابان 

 (اسم إشارة)

 (متكلمضمي  )

 (مخاطبضمي  )

 (خير مناسب) 

 (مبتدأ مناسب، واضبطه)

 

 :الفقرة)أ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين وضعها في  

 

ي )
ن
  -ينكُر  –هو  –و  –ف

ٌ
 (دعوة

هدف تسىع إليه  ......... للخي  و طريق للرخاء، و .........،  السالم" 

التقدم واقًعا ملموًسا، ويعيش  ......... البشرية، والسالم يجعل األمن 

  ......... اإلنسان 
 
 ظل

 
 أثر السالم إال ذو عقل مريض" ......... ، وال ا ه مطمئن



 

 

 الصف الرابع االبتدائي التأسيس السليم

 30 أ/ عمرو المغربي

 

 

 

 ةالجمل المبتدأ الخبر عالمة الرفع

 األمطار غزيرة. ............. ............. .............

 الالعبات ماهرات. ............. ............. .............

 السائحان مسروران. ............. ............. .............

 البيت نظيف. ............. ............. .............

 : صوب ما تحته خط في الجمل اآلتيةاقرأ، و ()ج 

 

 . تذاكران الدرس أنتم – 1
 ......................... 

 . بارعان باتتالكا – 2
 ......................... 

3 –  ُ   الشواط 
ً
 .........................  . واسعة

 . أقوياءُ  الجنودِ  – 4
 ......................... 

 : المبتدأ والخبر، مبيًنا عالمة رفعهماحدد  ()د 
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